
 
 

-Pedagogisch medewerker + BSO Kameleon- 
Per direct voor 15 uur per week.  

Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 18.30 uur. 

Eventueel te combineren met, werken in de ochtend op de peuteropvang (indien beschikbaar). 
In de vakanties voegen we samen met BSO Vrom en Tom en kun je hele dagen werken. 

 

 
‘Bij ons op de BSO voelen kinderen zich thuis en worden zij allemaal gezien. Doordat we een rustige 

groep zijn met een duidelijke dag structuur bieden wij activiteiten aan op maat’ 
 
 

+ BSO Kameleon: 
Op + BSO Kameleon verwelkomen wij kinderen die veelal leer en/of ontwikkelingsachterstanden 
hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vorm van autisme of ADHD. Deze kinderen zijn 
prikkelgevoeliger en hebben meer behoefte aan structuur. Omdat we werken met deze kinderen 
hebben we ervoor gekozen te werken met kleinere groepen. Aan activiteiten geen gebrek want binnen 
de BSO wordt bijvoorbeeld heel wat afgebakken want we hebben een keukenblok in de BSO ruimte. 
 
Ben jij dit? 
Je bent gestructureerd, consequent en geduldig waardoor je samen met je collega een veilige basis 
vormt binnen de BSO. Buiten te rust die je uitstraalt naar de kinderen zie je ook wat zij nodig hebben 
in de groep. Door je kennis en ervaring kun je gemakkelijk inspelen op de behoeften van ieder kind. 
Deze behoeften voel jij feilloos aan! Naast je pedagogische vaardigheden heb je creatieve ideeën en 
zorg je voor een afwisselend activiteiten aanbod. 
 
 
Wat hebben wij jou te bieden?  

• Een functie waarin je echt de ruimte krijgt voor eigen inbreng en ideeën, zowel op 

pedagogisch gebied als binnen de activiteiten die worden aangeboden. 

• We hebben de beschikking over een lokaal met kook-en bakmogelijkheden, een prachtig 

opgeknapt aangrenzend schoolplein en een speelzaal. 

• Een prachtig palet aan mooie bijzondere kinderen van het speciaal onderwijs in de leeftijd 4 

t/m 12 jaar waar je echt een band mee kunt opbouwen en het verschil kunt maken. 

• Een kleinschalige BSO setting met een maximum aan 14 kinderen per dag. Samen met de 

huidige medewerker vorm je klein en stabiel team. 

• Een goede samenwerking met SBO de Wijngaard en hun expertise. (Geef me de vijf, PBS, 

een orthopedagoog, een maatschappelijk werker, ect.). 

• Een leerzame werkplek waar het nooit saai is en je veel ervaring kunt opdoen. 

• Veel interne ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden, toegang tot de Kinderopvang 

Academie bomvol nieuws, ontwikkelingen vanuit de organisatie en interessante leermodules. 

• Een salaris conform de CAO kinderopvang in schaal 6 afhankelijk van je kennis en ervaring 

binnen de kinderopvang. 

 
En breng je het volgende mee? 

• Een diploma op minimaal MBO niveau 3 dat voldoet aan de kwalificatie- eisen voor de functie, 
zoals bijvoorbeeld: SPW 3 of 4, Onderwijsassistent, Pabo, Pedagogiek of SPH. 

• Hetzelfde geldt voor een EHBO certificaat of je bent bereid om de cursus te volgen. 
 
 
Solliciteer nu!  
Stuur een mail met daarin jouw cv en korte motivatie vóór 7 februari 2023 t.a.v. Kirsten Ippel, via 
peno@kinderopvanghuizen.nl.  
Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Kirsten 06-59880006 

 

De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de interne kandidaat voor. 

 


